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Sammanfattning 	
Metformin är förstahandsvalet vid läkemedelsbehandlad diabetes mellitus typ 2. En allvarlig 

komplikation vid behandling med metformin är laktatacidos, metformin associerad 

laktatacidos (MALA) eller metformin inducerat laktatacidos (MILA). Troliga mekanismen 

bakom denna är påverkan på AMPK (AMP-activated protein kinase) vilket leder till en 
mitokondrie-dysfunktion och i slutändan anrikning av laktat. Intakt njurfunktionen är därför 

av stor vikt för att förhindra ackumulering av metformin i kroppen och därmed ökad risk för 

förhöjda plasmakoncentrationer av laktat. De flesta patienter som drabbas av laktatacidos i 

samband med metforminbehandling har även flera andra sjukdomar eller riskfaktorer som 

t.ex. reducerad njurfunktion eller dehydrering. Detta komplicerar utvärdering av hur pass 

stor utsträckning metformin orsakar laktatacidos.     

  
Syftet med denna uppsats är att sammanställa och kritiskt granska litteratur som rör risken 

för att utveckla laktatacidos vid metforminbehandling och kliniska bilden. Särskilt intressant 

är incidens av och predisponerande faktorer för metformin-orsakad laktatacidos. Uppsatsen 
är en litteraturstudie. Främst har Pubmed använts vid litteratursökning, men även 

Cochranestudie har inkluderats.     

  
Sammanfattningsvis finns inget entydigt svar på frågeställningen gällande incidens och 

predisponerande faktorer för metformin associerad laktatacidos. Flertalet studier anger att 

risken för MALA är mycket låg. Andra studier menar att incidensen av laktatacidos i 

samband med metforminbehandling antagligen är överskattad. Ytterligare studier har 

kommit fram till att risken att utveckla laktatacidos inte är ungefär densamma mellan 

metformin-användare och icke-användare. Metformins betydelse för risken att utveckla 

laktatacidos är således fortfarande inte helt klarlagt. Troligen påverkas risken att utveckla 

MALA i stor del av tilläggsfaktorer så som komorbiditet, hög ålder, dehydrering, reducerad 

njurfunktion och leversjukdom.   
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Förkortningar				
ARF– Acute renal failure  CKD – Chronic 
kidney disease    eGFR – Estimated 
glomerular filtration rate  

EKG – Elektrokardiografi  
GFR – Glomerular filtration rate   

HD – Hemodialys  
IC - Inhibitory concentration   

LA - Laktatacidos   
LDL – Low density lipoprotein   

MALA – Metformin-associerad laktatacidos   
MILA – Metformin-inducerad laktatacidos    

PD – Peritoneal dialys   
VT – ventrikeltakykardi
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1.	Introduktion			
	
	
1.1 Diabetes mellitus   	 
Homeostasen av blodglukos regleras av en rad olika hormoner. Insulin som primärt 

produceras i bukspottkörteln (pankreas), medierar glukosabsorptionen i kroppens celler och 

då främst tvärstrimmig skelettmuskulatur (1). Glukagon med delvis motsatt effekt till 

insulinet utsöndras också från pankreas och liksom insulin som ett svar på sockernivån i 

blodet. Normalt utsöndras insulin av betaceller och glukagon av alfaceller i pankreas. Ju 

högre glukosnivån i blodet, desto mer insulin utsöndras. Glukagon har en motsatt verkan till 

insulin, den stimulerar nedbrytning av glykogen till glukos samt glukoneogenesen i levern 
när glukosnivån i blodet är lågt (1). Huvudsakligen lagras glukos i form av glykogen i levern 

och rekvireras därifrån via blodomloppet vid behov till resten av kroppen.  

Lagring/rekvirering av glukos sker via balansen av de två ovanstående hormonerna.  
     
Diabetes mellitus är en metabolisk sjukdom som präglas av kronisk hyperglykemi. Typ 

1diabetes är en autoimmun sjukdom. Kroppens eget immunförsvar attackerar och destruerar 

betacellerna producerar insulin. Typ 2 diabetes beror på nedsatt insulinkänslighet i 

kombination med successiv minskning av betacellfunktionen. Prevalensen för diabetes 

mellitus i Sverige är 3-5%, där typ 2 eller ”åldersdiabetes” utgör 85-90% av all diabetes. 

Övervikt förekommer hos > 80 % av typ 2 diabetes patienterna. Vanliga symptom är ökad 

törst, ökad urinmängd och trötthet. Riskfaktorer för typ 2 diabetes är ärftlighet, rökning, 

övervikt och inaktivitet.       

      

Diagnosen diabetes sätts oftast via biokemisk analys. Här ingår mätning av fasteblodsocker, 

blodsockervärden vid sockerbelastning samt HbA1c (glykosylerat hemoglobin)-mätning. 
Diabetes patienter lämnar även regelbundet HbA1c prover för uppföljning av givna 

behandlingen. Provet ger ett mått på blodsockerhalten de senaste två till tre månader. 

Uppföljning är viktig då kroniskt förhöjda blodsockervärden kan leda till retinopati, nefropati, 

neuropati och hjärt-kärlsjukdom (2). Normalområdet för HbA1c ligger mellan 27 och 46 

mmol/L. Hos diabetiker är ett önskvärt mått på HbA1c < 52. Diabetes diagnostiseras via 

plasma (P)-glukos i fasta eller 2 timmar efter glukosbelastning. Övre gräns för P-glukos hos 

en frisk person är 6.0 mM. Faste P-glukos ≥ 7.0 mmol/L i ett venöst och kapillärt prov 

indikerar att patienten har diabetes. Vid en slumpvis tagning bör glukosvärdet inte överstiga 
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11,1 mmol/L i venöst prov och 12,2 mmol/L i ett kapillärt prov. Samma värden gäller vid 

glukosbelastning (3).  	 

	 
1.2. Metformins roll vid behandling av diabetes mellitus    	 
Vid behandling av diabetes typ 2 är metformin förstahandsval. Metformin är billigt, har flera 

verkningsmekanismer för att sänka blodsockret samt leder sällan till  

hypoglykemi/hyperinsulinemi (4). Metformin är en biguanid. Den verkar utan att stimulerar 

insulinproduktionen. Metformin har tre huvudmekanismer: 1. minskad produktion och 

utsöndring av glukos i levern, 2. ökad känsligheten för insulin i perifera vävnader samt 3. 

fördröjd intestinal glukosabsorptionen.  Utöver de tre huvudmekanismerna så minskar 

metformin plasmanivåerna av fria fettsyror och har en positiv effekt på kolesterol och 

lowdensity lipoprotein (LDL) nivåer. Metformin sänker fasteblodsockret med 20 % och 

HbA1c med c:a 16-17 mmol/mol (5). Se nedan för de molekylära mekanismerna bakom 

metforminets effekter på glukos- och lipidnivåer.	 

Det vanligast biverkningarna i samband med metforminbehandling är gastrointestinala 

besvär såsom illamående och diarré. Många upplever en metallisk smak i munnen som man 

uppskattar stå för 5 % av avbruten behandling (6). En sällsynt men allvarlig komplikation 

som uppmärksammats i samband med ansamling av metformin i kroppen är laktatacidos.  

Och det är detta denna litteraturstudie ska fördjupa sig i.   	 
 		 

1.3 Farmakokinetiken till metformin			 
Metformin är hydrofil på grund av den positiva laddning i fysiologiskt pH vilket gör den 

beroende av aktiv transport för att kunna passera biologisk membran och tas upp från bland 
annat tarmen in i kroppen. Transport av molekylen över cellmembranen sker huvudsakligen 

med hjälp av organisk katjon transportprotein (OCT) och plasmamembranens 

transportsystem för monoaminer (PMAT). OCT1 och OCT3 apikalt i enterocyterna är 

involverade i upptag av metformin. Metformin går sedan via OCT1 i enterocyternas 

basalmembran ut till blodbanana. I levern, tas metformin upp av hepatocyter via OCT1 och 

OCT3. Antingen fortsätter läkemedlet sedan ut i blodcirkulationen eller utsöndras via gallan 

via Multidrug and toxin extrusion protein 1 (MATE1). Även i njurarn uttrycks OCT2, MATE1 i 

tillägg till MATE2 i proximala tubuli, där OCT2 finns lokaliserad i basalmembranen medan 

MATE1 och MATE2 återfinns apikalt i cellerna.  (7). OCT2, MATE1 och MATE2 i njurens 

proximala tubuli är involverade i exkretion av metformin i urinen (se bild 1).  
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Bild 1. Metformins farmakokinetik. Upptaget av metformin av enterocyterna sker med OCT1 och 

OCT3 (organiska katjon-transportprotein) och PMAT (plasmamembranens transportsystem för 
monoaminer). OCT1 basalt i enterocyterna, transporterar metformin ut i intersitiet. Upptag i levern av 
metformin förmedlas främst av OCT1 och eventuellt genom OCT3. Multidrug and toxin extrusion 1 
(MATE1) uttrycks i levern och bidrar till gallutsöndring av metformin. Förutom gallutsöndring 
cirkulerar läkemedlet i blodbanan för att utsöndras via urinen vial OCT2, MATE1 och MATE2 
proximala tubulicellerna i njuren. Modifierad efter: Gong et al. (4)	 
	 

	 

 1.4 Metformins farmakodynamik 	 
Metformins verkningsmekanism på cellnivå är komplex och fortfarande inte helt kartlagd. Centralt för 

metformins farmakodynamik är troligen aktivering av AMPK (adenosinmonofosfat aktiverat 

proteinkinas) i cellen (främst hepatocyter, tvärstrimmig skelettmuskulatur, adipocyter), vilket leder till 

hämmad glukos- och lipidsyntesen, ökat glukosupptag, minskad insulinresistens. Se bild 2 för en 

sammanfattning.  
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Bild 2. Metformins farmakodynamik. I levercellen hämmar metformin komplex I i 
elektrontransportkedjan som i sin tur ökar adenosinmonofosfat och aktivering av AMPK 
(AMPaktiverad proteinkinas). AMPK hämmar CREB (cAMP response element-binding protein) 
regulated transcription coactivator 2 (CRTC2). Ytterst leder det till hämning av glukoneogenesen. 
AMPK hämmar mammalian/mechanistic target of rapamycin (mTOR) och Regulatory Associated 
Protein of MTOR, Complex 1 (RPTOR) vilket leder till minskad nedbrytning av insulin receptor 
substrate proteins 1 (IRS I) och ökad insulinkänslighet. Vidare leder AMPK-aktivering till ökad beta-
oxidation av fria fettsyror i levercellen. Metformin hämmar nukleär receptor subfamiljen 1 grupp I 

medlem 2 (NR1I2) vilket leder till nedreglering av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Cytokrom P450 
metabolismerar ca 50 % av alla läkemedel.och är ett nyckelprotein vid syntes av kolesterol, steroider 
och andra lipid komponenter. I muskelcellen leder metformin-aktivering AMPK till ökat GLUT4  
(glukostransportör typ 4) på cellmembranets yta och ökat glukosupptag. Modifierad efter: Gong et al. 
(4)  
  

 	 

I detalj hämmar metformin komplex I i elektrontransportkedjan som kodas av ett antal gener  

(NDUFA1, NDUFA2, NDUFAB1 m.m.), vilket leder till AMPK-aktivering genom ökad AMP- 
ATP kvot. Aktiverat AMPK leder till en rad olika förändringar i olika molekylära 

signaleringsvägar beroende på celltyp. I hepatocyten fosforyleras och inaktiveras target of 

rapamycin (MTOR) och regulatory associated protein of MTOR, Complex 1 (RPTOR) som 

vidare leder till minskad nedbrytning av insulin-receptor substrate proteins 1 (IRS I). Detta 
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leder till ökad respons hos insulinreceptorn. Vidare aktiveras signalvägar som triggar ökad 

betaoxidation av fria fettsyror samt vice versa minskar fett-, kolesterol- och steroidsyntesen.  

Och för att inte förglömma leder metformin i levern till minskad glukoneogenes.  
Aktivering av AMPK i tvärstrimmig muskulatur leder till ökat uttryck av glukostransportör 

typ 4 (GLUT4), på cellmembranet, som i sin tur leder till ökat glukosupptaget i myocyten. 

Sammanfattningsvis kan aktivering av AMPK leda till en ökning av betaoxidationen av fria 

Fettsyra, inhibering av kolesterol- och lipidbiosyntesen i levern, ökad glukosupptag i 

skelettmuskler samt en ökad systemisk känslighet för insulin (4).  	 

 	 

1.5  Laktatacidos   	 
Laktatacidos definieras som ett tillstånd där laktatkoncentrationen i blod överstiger 5 

mmol/L och pH i blodet är lägre än 7,35 (6,9). Förekomsten av laktatacidos i typ 2 diabetes 

är ett allvarligt bekymmer på grund av den höga mortalitetsrisken som kan vara så högt som 

50 % (9). Exakta siffror för risken av laktatacidos i samband med metforminbehandling är 
svårt att tillgå. Laktatacidos uppskattas ha en incidens på 4,3 fall per 100,000 personår bland 

metforminbehandlade patienter (6,9). Dock så vet man inte hur pass stor inverkan 

metformin har för utvecklandet av laktatacidos då det inte ses klara samband mellan 

metformin koncentrationer i blod och risken för laktatacidos.  Vanliga tidiga symtom vid 

laktatacidos inkluderar andningssvårigheter, trötthet och muskelsvaghet (10).  	 

    	 

När protoner, eller H+ joner frigörs i stort omfång i samband med ökad glykolys eller störd 

aerob metabolism finns risk för att laktatacidos kan uppstå, främst med utgångspunkt i 

muskulaturen (4,5). Normalt så förbrukas en motsvarande mängd H+ joner när levern och 

njurbarken utnyttjar laktat för glukoneogenes. Syra-bas-balansen kan på detta sätt 

upprätthållas. Laktat recirkuleras alltsom oftast från muskulaturen, till levern där den 

används som substrat för glukoneogenesen. (5).     	 

    	 

Vid laktatacidos utan kraftigt förhöjda metformin koncentrationer talar man oftast om 

metformin associerad laktatacidos (MALA), vilket är en typ A laktatacidos. Till skillnad från 
MALA är metformin-inducerad laktatacidos (MILA) orsakat av kraftigt förhöjda 

metforminnivåer i kroppen och kan vara förknippat med både typ A och typ B laktatacidos 

(6). Olika förklaringsmodeller finns för MALA. En generell förklaringsmodell är att 

metformin hämmar komplex 1 i elektronkedjan och som resulterar i en ackumulering av  

NADH vilket i sin tur leder till minskad återvinning av reducerade produkter som laktat. En 

intressant förklaringsmodell är att metformin reducerar glukoneogenes i levern och 

återställandet av laktat- och pH-nivåerna i kroppen genom selektiv hämning av glycerofosfat 
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dehydrogenas. I korthet hämmar metformin den mitokondriella isoformen av glycerofosfat 

dehydrogenas, som har betydelse för jämvikten mellan glycerofosfat och  

dihydroxiacetonfosfat (DHAP). Detta leder till minskning av DHAP. DHAP liksom pyruvat 

och inte de reducerade molekylerna i form av glycerofosfat och laktat används normalt som 

substrat vid glukoneogenes. Som följd av detta ansamlas laktat, först intracellulärt och sedan 

extracellulärt och till slut i blodet (6,5). 	 

   	 

1.6 Riskfaktorer för MALA/MILA   	 
Lever och njure står för ungefär 60 % och 30 % laktatclearance i kroppen (5) vilket innebär 

att nedsatt njurfunktion och en leversjukdom i sig ökar risken att utveckla latktatacidos. 

Följaktligen är det inte förvånande att betydande riskfaktorerna för MALA/MILA är nedsatt 

njurfunktion, leversjukdom och högt alkoholintag. Dessa riskfaktorer får mer  

genomslagskraft hos patienter med ytterligare belastning såsom systemisk hypoxemi (vid exv 

hjärtsvikt), efter större operationer, i samband med sepsis, uttorkning, ökande ålder, och 

överdosering av metformin (11, 12).	 

   	 

1.6.1  Betydelsen av njurfunktionen  	 
Njurfunktionen är den främsta faktorn att ta hänsyn till i samband med 

metforminbehandling. Metformin utsöndras huvudsakligen oförändrat genom njurarna. 

Metformin utsöndras inte bara passivt via glomerulär filtration, men står för huvudandelen 

av metformin-elimineringen har även aktiva tubulära utsöndringsmekanismer. Man 

använder GFR som mått för njurfunktion som möjligen inte representerar tubulär kapacitet. 
Patienter med GFR mindre än 60 ml/min/1.73 m2 bör använda metformin med försiktighet 

(13). Njurfunktionen reduceras fysiologiskt med åldern på grund av en försämrad glomerulär 

filtration och minskad njurgenomblödning (14).	Metformin elimineras huvudsakligen 

oförändrat via njurarna. Hos patienter med reducerad njurfunktion är plasmaclearance av 

metformin förlängd. Metformin har en halveringstid på ~ 5 h. Halveringstiden kan öka med 

2-3 gånger vid njurinsufficiens (12). Alla diabetiker, särskilt de med kronisk njursjukdom 

löper risk för snabbare försämring av njurfunktionen. 10-40% av de med typ 2-diabetes 

utvecklar så småningom njurinsufficiens (7). Estimerad GFR (eGFR) används ofta som 

surrogatmarkör för njurfunktion. Grad av njurinsufficiens kategoriserades i olika steg 

baserad på eGFR värden. Grad 1 är normal eller hög eGFR (> 90 ml/min/1,73 m2), 2 innebär 
mild kronisk njursjukdom (eGFR 60-89 ml/min/1,73 m2), 3 måttlig kronisk njursjukdom 

(eGFR = 30-59 ml/min/1,73 m2), 4 svår kronisk njursjukdom  

(eGFR = 15- 29 ml/min/1,73 m2) och grad 5 är slutstadiet i progressen av en njurinsufficiens 
(GFR <15 ml/min/1,73 m2) och betyder att patienten som regel måste få dialysbehandling 
(15). 
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1.6.2 Betydelsen av leverfunktionen  	 
Levern är huvudmetaboliseraren av olika molekyler i kroppen allt från kroppsegna 

substanser såsom energisubstrat, plasmaproteiner, akutfasproteiner och proteiner 

involverade i hemostasen till främmande ämnen såsom läkemedel. Metabolism av läkemedel 

i levern sker i två faser. I fas l sker oxidering av läkemedlet via i synnerhet cytokrom P-

450enzymer. Vid fas II konjugeras läkemedlet så det blir mer vattenlösligt och kan elimineras 

via njurarna. Leverns metabolism är beroende på blodflödet i levern samt enzymernas 

funktion. Dessa två funktioner försämras i och med naturligt åldrande vilket innebär att man 

får både sämre blodflöde genom levern samt sämre aktivitet hos cytokrom P-450-enzymerna. 
Detta kan orsaka att läkemedlets halveringstid förlängas och på så sätt sker en ansamling av 

läkemedlet vilket leder till föra höga koncentrationer i kroppen (14). Detta gäller inte för 

metformin som i huvudsak elimineras oförändrat via njurarna. Dock påverkar åldrandet 

leverns laktat-clearance. Leverns laktat-clearance kan nå 320 mmol/h, vilket överstiger den 

normala laktatproduktion. Ökad perifer laktatproduktion bär sällan ensamt ansvar för 

laktatacidosutveckling. Nedsatt leverclearance blir först relevant vid ökad laktatproduktion 

vid exv sepsis eller hypoperfusion och kan leda till i en varaktig och klinisk signifikant 

laktatacidos (13, 5)     

  
1.7. Ökad förskrivning av metformin  
Den vanligaste behandlingen för typ 2-diabetes är metformin med tillägg av orala 
hypoglykemiska medel till exempel biguanider, sulfonylureor, meglitinider för att reducera 
insulinbehovet (7).   
Förskrivning av metformin har ökat kraftigt under de senare år. Ett flertal nya indikationer 

och off-label användningsområden för metformin har tillkommit. Flera off-label indikationer 

förkommer för metformin. Metformin ges för behandling av insulinresistens och vid andra 

tillstånd än diabetes, exempelvis vid polycystisk ovarialsyndrom och diskuteras i samband 

med behandling av olika typer av cancer. Metformin kan kunna påverka tumörbildning 

genom den systemiska minskning av insulinnivåer vilket det fortfarande forskas på (4). 

Senare års ökade förskrivning av metformin medför en ökad absolut risk för 

metforminassocierad laktacidos genom att ett ökande antal patienter som behandlas. En 

aktualiserad genomgång av faktorer som påverkar risken för laktatacidos i samband med 
metforminbehandling kan därför vara befogad. 
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2.	Syfte
				
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva möjliga utlösare och den kliniska bilden av 

metformin-associerad laktatacidos och kritiskt granska litteratur som rör risken för att 

utveckla laktatacidos vid metforminbehandling. Specifika frågeställningar var att undersöka 
incidensen för metformin-associerad laktatacidos och att sammanställa de mest betydande 

riskfaktorerna.  

	 

3.	Metod	

	

	
Undersökningen är en litteraturstudie. För att få en snabb översikt över omfånget och 

frekvens av MALA i Sverige kontaktades Läkemedelverket i början av april 2016 för att få en 

sammanställning över biverkningsrapporter från biverkningsdatabasen BiSi. Jag fick tillgång 

till biverkningsrapporter från 1965 till och med april 2016, som användes detta arbete. 

Literatursökningar har gjorts i första hand via databasen PubMed med sökord beskrivna i 

tabell 1. Sökningarna gjordes under 2 månader, april och maj 2016. Urvalet gjordes utifrån 

om abstrakten besvarade frågorna ”Finns samband mellan metformin och laktatacidos?” och ” 

Hur hög är risken för att drabbas av laktatacidos vid metforminbehandling?”. Därefter 

granskades de relevanta artiklarna var för sig i sin helhet och de som blev bedömda som 
relevanta med tanke på arbetets syfte gick vidare till urval 1 (tabell 1). Vid granskning av 

artiklarna valde jag bort artiklar som enbart berörde en specifik population, t ex. 

stomipatienter, eller med ett utfallsmått som inte berörde syftet med den här 

litteraturstudien. De artiklar som slutligen valdes exkluderade patienter med komorbiditet 

annat än njursvikt eller nedsatt njurfunktion.  Inklusionskriterier vid artikelsökning var att 

publikationerna skulle vara originalstudier, metaanalyser eller fallstudier på engelska eller 

svenska. Vidare skulle artiklarna vara publicerade under de senaste 10 åren (från 2006), vara 

humanstudier och vara tillgängliga i full textversion. Utöver sökningarna i PubMed gjordes 

också sökningar i Cochrane databasen (tabell 2) för kliniska metaanalyser. Som sökterm 

användes enbart "metformin-associated lactic acidosis". Dessutom konsulterades även 
relevanta hemsidor med tillförlitlig information som exempelvis Läkemedelsboken.	Slutligen 

inkluderades även två patientfall som illustration av den kliniska bilden i denna studie: från 
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PubMed och ett opublicerat fall från Umeå Universitetssjukhus som observerades av en 

läkare vid geriatriska kliniken. 

    
  

    
Tabell 1. Sammanställning av sökresultat från PubMed	 
Databas    

PubMed  	 

Sökord  	 Antal träffar  	 Granskade  	 Urval 1  	 

#1  	 ”Metformin associated lactic acidosis”    

[full text]    

	 

243	 24  	 3  	 

#2  	 Metformin associated lactic acidosis AND 
risk factors	 

35	 27  	 14 	 

#3  	 Metformin-associated lactic acidosis AND 
mechanisms	 

2	 2  	 0  	 

#4  	 #1 AND #2  	 35	 9  	  2 	 

 	 

Tabell 2. Sammanställning av sökresultat från Cochrane databasen	 
Databas    

Cochrane  	 

Sökord  	 Antal träffar  Granskade  	 Urval 1  	 

#1  	 ”Metformin-associated lactic acidosis”    

    

  	 

15  	 4 	 1 	 
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4.	Resultat  

 

	
Resultatdelen består av två patientfall som beskriver den kliniska bilden av laktatacidos, två 

kohortstudier (15, 19), en metaanalys (17) och en tvärsnittsstudie (18), samt analys av 

biverkningsrapporter från Läkemedelsverket. Utöver detta inkluderades två patientfall: ett 
via sökning i PubMed (12) och ett annat förmedlades av Dr. Leona Appelblad, från 

Geriatriska i Umeå, via personlig kommunikation. 	 

   	 

Som ett generellt observandum vid litteraturgenomgången kan nämnas att MALA som regel 

kunde sättas i samband med flera bakomliggande faktorer, såsom hypoperfusion, 

mitokondriedysfunktion, njursvikt utlöst av dehydrering, alkoholförgiftning, lågt pH i blodet, 

eller leverfunktionsstörningar i förbindelse med septisk chock. Incidensen av laktatacidos var 

generellt låg, men mortaliteten bland patienter drabbades är fortfarande hög även idag, 25 %. 

Patienten löpte större risk för fatal utgång vid multi-organsvikt och/eller om flera 

riskfaktorer förelåg samtidigt. Mortaliteten tycks dock har minskat från 1960-talets 50 % till 

dagens 25 % (4, 5). Nedan presenteras först patientfallen för att sedan gå igenom de större 

studierna.  

   

4.1 Två patientfall 	 
  

4.1.1 Patientfall 1 (Umeå, personlig kommunikation med Dr. Leona Appelblad )	

En 67 årig kvinna med tablettbehandlad hypertoni, hyperlipidemi och diabetes samt mild 

hjärtsvikt kom till vårdcentral för rutinmässig uppföljning. Vid vårdcentralsbesöket 

upptäcktes ett bensår och patienten sattes in på ciprofloxacin. En vecka efter 
vårdcentralsbesöket kom hon in på akutmottagningen med kraftig allmänpåverkan och 

illamående. Hennes puls togs och var regelbunden 120. Hon hade ett blodtryck på 100/60, en 

andningsfrekvens på 20 och en kroppstemperatur på 37,2 grader 0 C. Patienten kräktes 

några gånger på akutmottagningen. Hon kände vidare vid inskrivning ett lätt tryck över 

bröstet. Patienten fick atropin två gånger på grund av bradykardi. Därefter tas en 

rutinlabprov och hjärtrutin. Elektrokardiografi (EKG) visade ventrikeltakykardi (VT) 

episoder samt ST-höjning. På grund av ST-höjning samt efterföljande bradykardi 

kontaktades hjärtintensiven samt PCI labb. Blodgasprov togs och patienten flyttades till  

hjärtintensivavdelningen. Den då aktuella läkemedelslistan var som följer; T Enalapril 20 mg  
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1x1. T Metformin 500 mg 1x3. T Simvastatin 20 mg 1 till kvällen. T Trombyl 75 mg 1x1. T 

Norvasc 5 mg 1x1. T Metoprolol 25 mg 0,5x1. T Ciproxin (ciprofloxacin) 500 mg 1x2.   	 

Lab proverna visade normal blodstatus, CRP 40, Hb 138, natrium 132, kalium 8,9. Kreatinin 

504. Blodgasproverna visade på laktatacidos. Patienten skickades till IVA för behandling av 

akut njursvikt med laktatacidos. Här fick patienten dialys varvid lab-parametrarna 

normaliserades. Kreatinin sjönk snabbt till 200 och senare 104 mmol/L, EKG normaliserades 
och patienten hade en sinusrytm på 72 slag/min. Dock var troponinnivån förhöjt men då 

kreatinin nivån sjönk normaliseras även troponin. Således var det inga hållpunkter för 

hjärtischemi eller infarkt.  

   

	 

4.1.2 Patientfall 2 (16)  
En 83-årig man, med insulinbehandlad diabetes mellitus, ischemi i nedre extremiteterna och 
nyligen amputerat nedre vänstra ben på grund av diabetesfot, inkom akut. Mannen hade 
allvarlig njursjukdom och står på peritonealdialys sedan 3,5 år. Under senaste veckan hade 
patienten blivit illamående, fått återkommande kräkningar och aptitlöshet. I anamnesen 
framkom att han hade haft episoder av hypotoni under peritonealdialysen. Vidare 
framkommer att han en vecka innan ankomst till akuten hade varit hypoglykemisk varvid 
familjen på eget bevåg hade bytt hans insulin till metformin. Metformin lånades från en 

annan familjemedlem (12).   	 
På akutmottagningen, var han vid fullt medvetande och orienterad. Han hade en puls på 

97/min med regelbunden rytm, ett blodtryck på 145/62 mm Hg och syremättnad var 98 % på 

luft. Det var inga tecken på sepsis eller intorkning. Hans blodsocker var 7,8 mmol/L. Natrium 
var 138 mmol/L, kalium 4,8 mmol/L, bikarbonat 6 mmol/L, klorid 97 mmol/L och 

hemoglobin 98 g/l. Hans leverfunktionstester, inklusive protrombintid, var normala. Hans 

första blodgas-analys uppvisade förhöjt anjongap (AG). Ett förhöjt anjongap kan tyda på ett 

metabolisk acidos (t ex laktatacidos).  	 

Peritonealdialysen indikerade låg kreatininclearance (3,57 ml/min) och ultrafiltrering 

genererade 900 ml/dag. Han hade haft besvär med klen urinproduktion de senaste 

månaderna. Med tanke på hans ålder och låga kreatinin-clearance, beslutades om fortsatt 

peritonealdialys.   	 

Preliminär diagnos blev metformin-associerad laktatacidos. Han lades in på IVA och man gav 

intravenös bikarbonatinfusion medan peritonealdialys stoppades tillfälligt. Efter dialysen 

återtog patienten sitt insulin behandling. pH värdet förbättrades under vårdtiden även om 

laktatnivåerna var alltjämt höga. Det beslutades att behandla patienten med hemodialys (HD) 

för att avlägsna metformin och korrigera laktatacidos nivån. Hans metformin nivån låg på 

2020 mg/L (12). Steady-state för metformin i plasman ligger i normalfallet under 1 mg/L.   



12  
  

Metformin-nivå som överstiger 5 mg/L har visat kunna orsaka laktatacidos (16).  	 
  

4.2. Resultaten av de olika studier som ingick i arbetet	 
 4.2.1  Resultat från en metaanalys (17)	 

En omfattande sökning genomfördes av elektroniska databaser. Totalt inkluderades 174 
fall/kontroll- och kohortstudier. Inget läkemedelsrelaterad dödsfall eller någon form av 
laktatacidos med dödligt utfall rapporterades under de 70.490 patient-år med 
metforminexponering eller 55.451 patient-år utan metformin exponering. Incidensen av 
laktatacidos per 100.000 patient-år var 4,3 fall i metformin-gruppen och 5,4 i gruppen utan 
metforminexponering. I denna metaanalys fann att fanns ingen skillnad på laktat nivåer för 

metformin-användare jämfört med populationen utan metformin-exponering (17).    
 	 
4.2.2 Resultat av tvärsnittsstudien (18) 	 

I en tvärsnittsstudie studerades dos-relaterade effekter av metformin på syra- basbalansen 
hos 126 patienter med diabetes. Dessa patienter hade kontakt med en akutmottagning mellan  

2007 till 2011 på grund av akut njursvikt, men hade innan vårdkontakten haft en normal 

njurfunktion. Syra-bas-balansen och njurfunktionen jämfördes mellan patienter som 

behandlas med metformin och patienter som inte tog metformin. Totalt var det 126 patienter, 

74 behandlades med metformin och 52 patienter utan. Median metformin-dosen låg på 1500 

mg/d. Resultatet av studien visade att patienter som tog metformin hade genomsnittlig lägre 

pH till 7,31 ± 0,16 jämfört med patienter som inte använde metformin (7,39 ± 0,11). 

Dessutom hade metformin-användarna ett högre laktat 4,54 ± 4,30 mmol/L jämfört med 
icke-metformin användare (1,71 ± 1,14 mmol/L). Vid <1g metformin per dag sågs ingen 

signifikant skillnad i varken pH eller laktatnivåer (p = 0,259 för pH och p = 0,092 för 

laktatnivån ). Vid för 1-2 g metformin/dag sågs ingen signifikant skillnad i pH men för 

laktatnivån (p = 0,289 för pH och p <0,001 för laktatnivån). Vid 2-3 g metformin/dag sågs 

signifikanta skillnader i både pH och laktatnivåer (p = 0,009 för pH och p <0,001 för 

laktatnivån). Metformin påverkade även kreatinin-värdet med en höjning på ett dosrelaterad 

sätt (p = 0,925 för <1 g/dag, p = 0,033 för 1-2 g/dag, p <0,001 för 2-3 g/dag) (18). Studien 

visade alltså att metformin kan påverka pH-värdet och orsaka en signifikant laktatökning 

samt höjning i kreatinin-värdet.	 

	 

4.2.3 Resultatet av två kohortstudier (15, 19)	 

Kohortstudien inkluderade 65 patienter (medelåldern 68, 5 ± 8,9) med diabetes. I studien 

undersöktes metformin-användare som fått sin metforminbehandling avbrutna på grund av 

minskad glomerulär filtrationshastighet. Sista dagen av metforminbehandling samlades 
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patientdata ur patientjournalen för att följas upp 2-3 veckor senare. Data inkluderade 

demografi, metforminbehandling och laboratorietester som blodlaktat, kreatinin, glomerulär 

filtrationshastighet, pH, bikarbonat och basöverskott.   	 

Korrelationer mellan laktatnivåer och eGFR, blodets pH och kreatininnivåer undersöktes.  

Förändringarna i laboratoriedata analyserades och utvärderades efter utsättande (15). Laktat-

koncentrationer indelades efter intervaller (<0,5 mmol/L klassificerades som hypolaktatemi, 

≥ 0,5 till ≤ 1,6 mmol/L som normal nivåer laktat och> 1,6 mmol/L som hyperlaktatemi).   	 

Resultatet av denna retrospektiva studie ger stöd för att det är låg risk för MALA hos 

patienter med mild till måttlig nedsatt njurfunktion (kreatinclearnce på 30-60 mL/min/1.73 

m2). Laktatnivåer var icke-signifikant korrelerade till serumkreatinin (r = -0,14; p = 0,263) 

och eGFR (r = 0,11; p = 0,374). Efter utsättande av metformin, var en betydande median 

minskning observerade av laktatnivåer (2,20–1,85 mmol/L; p = 0,002) (15).   	 

 		 

I den andra kohort studien sammanställdes data från 223.968 metformin-användare och 34. 

571 diabetes patienter som aldrig tidigare använt metformin vilket identifierades från Clinical 

Practice Research Datalink (CPRD). Studien visade att det fanns en association mellan 

nedsatt njurfunktion, metformin-dos och risk för laktatacidos, eller förhöjda 

laktatkoncentrationerna. Jämfört med icke-användare var risken för laktatacidos, eller 

förhöjda laktatkoncentrationerna, bland metformin-användare signifikant associerad med en 

nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min/1,73 m) (13). Risken för förhöjda  

laktatkoncentrationer hos patienter med nedsatt njurfunktion ökade ytterligare när ≥2 g/d 

metformin hade ordinerats (19).  	 

  
  

4.3 Metformin-relaterade rapporter från Läkemedelsverket (1965-2016)  
En sammanställning av Läkemedelverkets biverkningsrapporter över antal patienter som 

drabbats av laktatacidos analyserades. Totalt registrerades 174 rapporter i perioden 1965-

0101 till 2016-04-07. Rapporterna är utdragna ur Läkemedelverkets biverkningsdatabas BiSi.    	

Det var ingen signifikant skillnad mellan könen i antal fallrapporter om laktatacidos.  

Däremot var det en stor skillnad när det gäller risken för laktatacidos mellan åldersgrupperna 

(tabell 3). Av totalt 174 rapporter som hade inkommit var 131 rapporter relaterad till äldre 

patienter (≥ 65 år) och 43 rapporter handlade om vuxna patienter (ålder 18-64 år). Nedan 

presenteras en kortfattad översiktstabell över antal rapporten som inkom innan 1999, innan 

2009 och för varje år mellan 2010 och 2016, stratifierad efter kön och ålder.  
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Kön/ 
åldergrupp/   	 

1965- 
1999  	 

1999- 
2009   

2010   
	 

2011   2012   2013   2014   2015  	 2016   Totalt   

Kvinna   	 19  	 39  	 13  	 7  	 4  	 8  	 2  	 2  	 2  	 96   	 

Man   	 7  	 32  	 5  	 7  	 9  	 8  	 1  	 7  	 2  	 78   	 

Vuxen 18-64 år   	 5  	 18  	 3  	 4  	 5  	 4  	 1  	 1  	 2  	 43  	 

Åldre >65 år    	 21   	 53   	 15   	 10   	 8   	 12   	 2   	 8   	 2   	  131    	 

  

	 

5.	Diskussion
 

	
5.1 Metoddiskussion   
Totalt sett identifierades relativt få studier, fallrapporter och biverkningsrapporter som har 

publicerats under de senaste 10 åren som var relevanta för att besvara frågeställningarna i 

denna studie. Bland studierna som valdes i det föreliggande arbetet ingick en tvärsnittsstudie, 

en retrospektiv kohortstudie samt två fallrapporter.   	 

Den lämpligaste metoden för att undersöka ett eventuellt orsakssamband mellan 

metforminanvändning och laktatacidos hade varit prospektiva, randomiserade 

fallkontrollstudier då slumpen avgör vem som exponeras och vem som inte exponeras och 
där det finns möjlighet att studera exponering före debut av symtom. I kohortstudien kunde 

man studera flera exponeringar för ett utfall, men det kan vara svårt att värdera om det finns 

ett tids- och kausalsamband mellan exponering och sjukdom och det finns osäkerhet i 

studierna  med retrospektiva uppgifter om exponering är tillförlitliga då det kan uppstå recall 

bias. Tyvärr fanns inga randomiserade studier att tillgå. Metaanalysen bedömdes ha högst 

evidensgrad bland de inkluderade studier följd av kohortstudien och sist tvärsnittsstudien. 

Fallrapporterna och biverkningsrapporterna har sämst evidensgrad men går i samklang med 

ovan nämnda studier.   

Begränsningarna i studierna har orsakat en brist på extern och intern validitet i det 

föreliggande arbetet. Artiklar som valdes, inkluderade inte patienter med komorbiditet annat 

än njursvikt eller nedsatt njurfunktion. Det finns flera orsaker till MILA/MALA och och fokus 

på njursvikt/njurfunktion kan orsaka bias och ge en snedvriden bild.  
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5.2 Resultatdiskussion   
Den föreliggande litteraturstudien ger inget entydigt svar på hur stor risken för laktatacidos 

är vid metformin-behandling. Metaanalysen (17) tyder på en låg absolut risk för laktatacidos 

med en incidensrate på bara 4,3 fall per 100.000 patientår i metformingruppen och 5,4 i 

ickemetformin gruppen. Den genomsnittliga åldern på deltagarna i metformingruppen var 
57,1 ± 8,8 år, med 61 % män. I icke-metformingruppen, var medelåldern 57,2 ±9,0 år, med 

61 % män. Således förelåg ingen ålder- eller könsbias i studierna. Det framgick dock inte klart 

hur många som deltog som hade andra bakomliggande komplikationer som kronisk njursvikt, 

leverfunktionsstörningar, hjärtsvikt, perifer kärlsjukdom, lungsjukdom, eller ålder högre än 

65. Därmed kan inte det dras en slutsats eller föras en debatt kring metformins säkerhet och 

de vanligaste komplikationerna associerad med metformin-behandling. 	kontrollstudier som 

ingick i metaanalysen (17) sponsrade av farmaceutiskt företag som sålde andra 

antihyperglykemi-läkemedel. Sammanfattningsvis indikerar denna Cochranestudie från 2010 

trots alla sina begränsningar att metformin är associerad med ökat risk av laktatacidos men 

att den troligen inte är kliniskt relevant, delvis för att de ökade laktatnivåer i blodet inte var 
associerade med en signifikant ökning av fatala kliniska incidenser. 	 

   	 

Kohortstudien (15) stödjer metaanalysen. Det fanns ingen signifikant korrelation mellan 
laktatnivåer i plasma och blodets pH, plasma kreatinin eller eGFR nivåer. Studien kom fram 

till att laktatnivån minskade efter avbruten behandling men skillnaden i nivån under och 

efter behandlingen var inte signifikant. Risken för MALA anses enligt författaren vara 

kopplad redan till en mild till måttlig nedsatt njurfunktion (kreatininclearance på 30-60 

mL/min/1.73 m2). Laktatnivåer var inte signifikant korrelerade med serum kreatinin (r = 

0,14; p = 0,263) eller eGFR (r = 0,11 ; p = 0,374). Efter utsättande av metformin, 

observerades dock en signifikant minskning i medianvärden av serum laktat (2,20–1,85 

mmol/L; p = 0,002). 	 

   	 

Den andra kohortstudien (19) associerade laktatacidos (LA) med försämrad njurfunktion	i en 

dos-respons relation, vilket exemplifieras i de båda patientfallen.  

  
I patientfall 1 så hade patienten utvecklat bensår på grund av sin diabetes. Äldre har 

ändringar i fördelningsvolym, högre andel kroppsfett och relativt mindre kroppsvatten 

jämfört med yngre. Vätskeförluster kan ytterligare medföra ändringar i distributionsvolymen 

för metformin. Metformin utsöndras oförändrat genom njurarna så en försämrad 
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njurelimination innebär en lägre clearance av metformin med risk för ackumulering i 

kroppen vilket kan leda till toxiska effekter (8). 	 

Patienten i fall 1 led av nefropati med nedsatt GFR och hade kreatinvärden mellan 90-105  
µmol/L. Patienten hade samtidigt erysipelas (rosfeber) vilket ledde till höga 

blodglukosvärden. Patienten hade på eget bevåg dubblat sin metformindos till 1 g x 3/d. 

Patienten fortsatte med sin hypertonibehandling med vanliga doser av ACE-hämmaren 

enalapril, 20 mg x1/d och kalciumblockaren amlodipin, 5 mg 1x1/d. Patienten fortsatte även 

med antibiotikabehandlingen av ett bensår med ciprofloxacin, 500 mg 1x2/d. Ciprofloxacin 

kan ge upphov till reducerad njurfunktion. I tillägg var patienten kraftigt dehydrerad som 
följd av dåligt vätskeintag, illamående och kräkningar. Samtidigt påverkades antagligen 

blodflödet genom njurarna på grund av patientens hypotoni som aggraverades av oförändrad 

behandling med ACE-hämmare och kalciumblockare. Kombinationen av dessa faktorer 

kumulerade i en laktatacidos med utveckling av allvarlig hyperkalemi, S-kalium 8,9 mmol/L, 

som kliniskt manifesterade sig av patologiska T-vågor på EKG:et samt omväxlande 

bradykardi – VT episoder.	 

	 
Även i patientfall 2 så anses MALA kan ha precipiterats på grund av reducerad 

njurfunktion. Patienten hade njursvikt och amputerad ben på grund av diabetisk fotsår. 

Patienten var satt på peritoneal dialys (PD). Patientens metforminkoncentration i serum var 

väldigt hög (2020 mg/L) vilket kan förklaras av att han är på dialys på grund av förlusten av 

den medfödda njuren. Det finns inga säkra uppgifter om terapeutiska intervaller för 
metformin. En presumptiv övre gräns för terapeutiskt intervall har uppgivits ligger på 2,5 

mg/L. Däremot är koncentrationen som är nödvändig för halvmaximal hämning av 

respirationskedjan, IC50, c:a 58–155 mg/L. Koncentration som är högre än dessa värden kan 

troligen öka risken för laktatacidos. Patienten i fallrapport 2 hade alltså en  

metforminkoncentration i blodet som låg klart över IC50-värdet, vilket kan förklara varför 

personen utvecklade laktatacidos. Notera dock att artikelförfattarna inte presenterade 

metoden för mätning av metformin vilket gör att korrektheten av analysresultatet är svårt att 

säkerställa och måste betraktas med en viss skepsis.	 

Liksom i patientfall 1 var patienten hypoton antagligen även här på grund av dehydrering 

(han hade också varit illamående och kräkts). Han hade även genomgått partiell 

benamputation på grund av diabetes vilket indikerar att han förmodligen led av långkommen 

diabetes med mikrovasculära skador och antagligen diabetesnefropati.   

Peritonealdialys inte rekommenderas för patienter med metformin-associerad laktatacidos 

(12). Hos patienter med njursvikt som utvecklar MALA är den föreslagna 
behandlingsstrategin hemodialys, som förväntas korrigera den metaboliska acidosen och att 

utsätta metformin. Att metformin kan vara en bidragande faktor till laktatacidos styrks av att 
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patienter som tar metformin och drabbas av laktatacidos får bättre resultat av dialysen 

jämfört med de som inte tar metformin och drabbas av laktatacidos.   

  
En analys av 49 fall av laktatacidos i samband med metforminanvändning fann att 

mortalitetsrisken inte var relaterad till plasma laktatkoncentrationerna (11). Paradoxalt nog 

var plasma metforminkoncentrationerna var ungefär tre gånger högre hos patienter som 

överlevde episoden jämfört med individer som avled. Samtliga fall av laktatacidos hade, 

förutom metforminanvändning, ytterligare riskfaktorer i form av akuta eller kroniska 

sjukdomstillstånd som predisponerar för laktatacidos, vilket tyder på att uppkomsten av 
laktatacidos kan ha varit en slumpmässig koincidens snarare än att metforminanvändning 

var den primära utlösande orsak. En annan slutsats från fallserien var att omfattningen av 

acidos och grad av ackumulering av metformin var mindre viktig än andra riskfaktorer för 

utveckling av laktatacidos (11).   	 

  	 

Effektiv laktatclearance har förknippats med minskad risk för dödlighet (12). Omvänt, 

reducerad utsöndring av laktat predikerar sämre utfall. Att sammanväga alla ovanstående 

faktorer för riskbedömning av laktatacidosrisk kan vara svårt vid första mötet med patienten. 

Mortatliteten vid MALA varierar kraftigt beroende på bakomliggande sjukdom. Vid en 

laktatnivå på >4 mmol/L så är dödligheten av laktatacidos närmare 0 % när patienten lider 

av astmaexacerbation eller diabetisk ketoacidos (DKA), men om patienten samtidigt har ett 
septiskt tillstånd eller hjärtinfarkt så når dödligheten upp till 75 %. Detta understryker hur 

viktig ko-morbiditetsfaktorer är för utfall av laktatacidos (5). Dödlighet på mellan 45 % och 

48 % har rapporterats hos patienter med metformin-associerad laktacidos (12). 	 

	 
Tvärsnittsstudiens resultat visar att det kan finnas ett dos-effekt samband mellan 

metformindos och risk för laktatacidos (18). Enligt tvärsnittsstudien kan det även finnas ett 

samband mellan metformindosen och pH samt även laktatkoncentration i blod. I en 

tvärsnittsstudie studeras utfall och exponering samtidigt och det är därför svårt att bedöma 

orsakssamband. Det observerade dos-effekten samband kan indikera att metformin är 

kausalt involverad i processen av utveckling av laktatacidos. Författarna att det i studien 

valdes endast patienter med akut njursvikt (ARF) som tidigare haft normal njurfunktion. 

Vidare hade de flesta patienter en hög ålder (79 ± 10). Författarna ställer detta i kontrast till 

att man i de flesta kliniska prövningar endast studerat stabila försökspersoner. Studien 

visade även att högre doser av metformin hade kraftigare påverkan på pH-värdet samt ökade 
laktatkoncentrationen i blod avsevärd. Det fanns även ett signifikant samband mellan högre 

metformindoser och serum kreatininvärden. Här kan det dock föreligga så ett kallad  
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"confounding by indikation"-fenomen, dvs. att de patienter som fick högre metformindoser 

möjligen också var mer sjuka jämfört med patienter som fick lägre metformindos. Detta 

aktualiserar frågan igen huruvida det är metformin i sig eller de bakomliggande 

sjukdomsfaktorer som utgör risken för laktatacidosen, eller eventuellt en kombination av 

båda två.   

 	 

Metformin-sammanställningen från läkemedelsverket ger ingen bakomliggande information 

om patientens sjukdomshistoria och kan inte ge uppgifter om eventuella dos-respons 

förhållanden. Det finns inga uppgifter om hur stor del av materialet rörde patienter med 

diabetes. Vidare är biverkningsrapporterna anmärkningsvärda då första rapporterna inkom 

på 50-talet men inte förrän 90-talet användes metformin som antidiabetikum (5). Studier 

uppger att mortaliteten i samband med laktatacidos har minskat från 1960 då det var 50 % 

till dagens 25 % (5, 6). Man ser även en minskning i antal fallrapporter under den senare 

tiden (tabell 3). Man kan bara spekulera kring varför mortaliteten har minskat. Möjligen kan 

bättre uppföljning vid njursjukdom eller förbättrade riktlinjer för metformin-användning vid 

nedsatt njurfunktion har spelat en roll.  
Tabellerna antyder också att risken för att drabbas av laktatacidos möjligen ökar med åldern. 

Är de möjligt att detta samband bara är indirekt och egentligen reflektera en ökande risk för 

laktatacidos vid nedsatt njurfunktion som ökar i frekvens med stigande ålder. I alla fall 

indikerar de flesta studier och de ovan presenterade patientfallen att utveckligen av 

laktatacidos primärt har med njurfunktionsstörning att göra (15,18,19).    

  
De biguanider, metformin, fenformin och buformin, omfattar en klass av glukossänkande 

läkemedel som utvecklats på 1950-talet för behandling av typ 2-diabetes, även om endast 

metformin är godkänd för användning i dag i flesta länder. Vid slutet av 1970-talet visades en 

ökad risk för laktatacidos med fenformin användning vilket ledde till indragande i de flesta 

länder. Rädslan för MALA troligen fortfarande sitter kvar efter erfarenheten av de gamla 

biguaniderna som fenformin som hade betydligt större risk för laktatacidos. Användningen 

av metformin begränsats för att minimera risken för MALA. Likaså senaste publikationer 

fortsätter att lyfta fram den ökade risken för MALA med metformin användning i nedsatt 

njurfunktion patienter.  MALA har uppmärksammats mycket och att man känner till 

riskgrupper kan ha bidragit till den låga incidensen av MALA (5).  

.	 

Avslutningsvis efterlyser jag randomiserade prospektive studier på där friska individer 

inkluderas för att bilda en uppfattning om risken för utveckling av laktatacidos vid 

metforminbehandling. Dock kräver en randomiserad prospektiv studie lång uppföljningtid 

och inklusion av många patienter då incidensen för laktatacidos är låg. Detta kräver 
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omfattande finansiering och kräver mycket tid. Metformin är billigt, patentet har gått ut och 

inget läkemedelsföretag kommer att finansiera en sådan studie. Detta representerar troligen 

det största hindret för att kunna studera orsakssambanden samt att få en uppfattning av den 

verkliga risken av endast metformin utan att flera andra faktorer ("confounders") associerade 

med metformin-inducerat laktatacidos har en inverkan. 

  
   

6.	Slutsats
 

	
Generellt tycks risken för utveckling av laktatacidos i samband med metforminbehandling 

vara låg. Det finns ett växande antal teorier kring hur metformin kan orsaka laktatacidos. 

Fortfarande vet man inte exakt hur metformin kan utlösa av laktatacidos. Alla studier som 

ingick i detta arbete betonar dock att eftersom metformin utsöndras genom njurarna så 
behöver man dosjustera metformin efter patientens njurfunktion. Vidare finns enighet om att 

äldre, multisjuka patienter med hjärtsvikt, nedsatt lever- och njurfunktion eller andra 

komorbiditeter generellt löper större risk för laktatacidos, oberoende av metformin. Det är 

därför svårt att avgöra hur stor inverkan metformin-exponering i sig har för risken av att 

utveckla laktatacidos eller om metformin, som vissa studier antyder, bara är en "oskyldig 

åskådare" (innocent bystander"). Risken för laktatacidos i samband med 

metforminbehandling är beroende av den totala kliniska situationen. Metformin-

användningen har ökat kraftigt under de senaste åren och därför bör flera prospektiva och 

randomiserade studier bland friska personer och multisjuka patienter med tillräckligt stort 

antal deltagare genomföras i framtiden för att kunna bedöma risken för laktatacidos i 
samband med metforminbehandling på ett mer tillförlitligt sätt och även för att kunna 

identifiera speciella riskgrupper. Tyvärr blir det dock antagligen svårt att finansiera sådana 

studier som är kostbara och kommer att ta lång tid. Kapitlet om metformin-utlöst 

laktatacidos är således långtifrån avslutat.  
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